
 
SPIL MED I ÅRETS GOLFTURNERING 

 

Vær med på banen, når Firmaidræt Hillerød i 

samarbejde med Hillerød Golf Klub tager hul på årets 

hyggelige turnering for nybegyndere og let øvede 

golfere. Hvis du ikke allerede har udstyr, kan du låne 

det i proshoppen. 

Spilledatoer søndage kl. 10:00-12:00 
➢ 29 maj 2022 

➢ 19 juni 2022 

➢ 10 juli 2022 

➢ 31 juli 2022 

➢ 21 august 2022 

➢ 18 september 2022 (finale og afslutning) 

NB! 1. runde starter kl. 9.30 med fælles information 

om turneringsform og spilleregler. 

Vi spiller på Hillerød Golf Klubs smukke par 3-bane på 

Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød  
 

Turneringsform 
Vi spiller en dobbelt runde (2x6 huller) med samtidig  

start på alle huller (gunstart). Turneringen er en 

singleturnering og foregår efter Stableford systemet. 

Efter hver runde udarbejdes stilling, som du kan se på  

www.firmaidræt-hillerød.dk/aktiviteter/golf 

 

Handicapregler 
Turneringen er åben for alle med eller uden handicap.  

Spillere med lavt handicap går runden med begyndere  

og let øvede. 

Præmier 
• til de bedst placerede pr. spilledag. 

• til de fire bedst placerede for det samlede resultat    

• 1 maleri til fjerde bedst placerede  

• 1 gavekort på 400,-kr for hole-in-one på hul 4 

• 1 gavekort med DFDS for hole-in-one på hul 5  

• Lykkes det ikke, spiller vi tættest på flaget    

• på sidste spilledag 

• 4 greenfee-gavekort til 18-hullers banen som  

• lodtrækningspræmier blandt alle på sidste 

spilledag 

• 2 stk Smart Garden Hi Tech Vækst kasser. 

• 1 fadøl pr runde  Fra Anders i Restaurationen. 

• Super flotte Cap`s med Volvo logo 

 

Sponsorer: 
Volvo Truck center (Bjarne Madsen) 

Kunstner (Klaes Fernblad) 

Proshoppen Hillerød Gold Klub 

DFDS Seaways 

Hillerød Golf Klub 

Rudersdal VVS (Ole Møller) 

Restaurant Nysøgaard  (Anders) 

Dansk Firmaidræt 
 

Pris 
Kr. 350,- pr. spiller – dækker greenfee evt. udstyr,  

præmier og afslutning. 

Tilmeld dig og betal på 
www.firmaidræt-

hillerød.dk/aktiviteter/golf/golfturnering-2022 

 
Yderligere information 

Formand for Golf Jørgen Hansen  

Mobil 3031 4220  

Mail Jh48484820@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

Kom godt i gang med golf hos Hillerød Golf Klub 

• Golfens dag den 24. april kl. 10-14 for alle,  

   der vil prøve golf (gratis) 

• Intro medlemskab for 1495 kr, for resten af 2022. 

   - 7 individuelle træningslektioner  

   - Mulighed for gratis deltagelse i holdtræning (8 gange) 

   - Lån udstyr gratis i klubben 

   - Tilbud begynderudvalg 

   - Undervisning i regler og test i grundregler 

   - Få vist bane, og bliv klar til spil på 18  huls-banen 

   - Mentorordning på par 3-banen og når du er klar  

      til 18 huls-banen 

   - Fri adgang til vores par 3-bane 

   - Fri adgang til driving range inkl. bolde 

   - Fri adgang til alle klubbens faciliteter 

• Lokalt medlemskab 

•Fuldt medlemskab 
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